THE BEST
ARTIST
"Діалоги зі старими Майстрами"
серпень, жовтень, грудень,
2020 року

Вітаємо у Родині «Самоцвітів»!
За традицією, підсу�ову�чи 2020 рік, визначаючи головні події,
неможливо у�икну�и відчу�тя того, що рік бу� складний, рік не
простих і важливих рішень. Він приніс нам багато
«сюрпризів», але кожна подія в нашому житті - це нова
можливість та відкриття кращих перспектив! В у�овах
неочіку�аних обмежень, він змусив нас по іншому відчу�ати та
ставати більш відкритими. Ми змінили пріоритети, але не
зрадили цінностей, так народився конку�с інтерпретацій за
мотивами відомих х�дожників - «Діалог� зі старими
Майстрами»!
Ми не очіку�али такої великої зацікавленості і відг��ів.
Конку�си відбу�ались онлайн, що для організаторів, для
у�асників та педагогів, стало опану�анням чогось нового і не
звичного. Результат зараз перед Вам – каталог робіт кращих
з кращих!
Це наш подару�ок вам під ялиночку, любі наші у�асники!
У Новому 2021 році ми щиро бажаємо кожному, щоб рік
прийдешній став роком міцного здоров’я, роком радості і добра,
гармонії та ду�евної рівноваг�. Кожній родині бажаємо
добробу�у й достатку. Хай у кожній домівці панує любов,
взаєморозу�іння та затишок. Нехай Новий рік розкриває перед
вами нові горизонти, надихає і стає роком нового, світлого
майбу�нього! У насту�ному році ми всі станемо щасливішими,
добрішими і у�ажнішими до оточу�чих нас людей, а світ
відкриє нам нові двері!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Ваша команда «Самоцвітів»
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ПСпеціалізована школа № 194 «Перспектива» Оболонського району м. Київ
Володарка Гран-Прі, г�удень 2020.

Я Палієнко Наталія Миколаївна, звичайний вчитель у звичайній школі,
викладаю трудове навчання та мистецтво. Якщо Вищі сили наділили мене
талантом створювати красу та дивовижні речі своїми ру�ами, то на мою
ду�ку, я маю право і обов’язок ділитись цим з оточу�чим світом, адже людина
яка здатна сприймати твори мистецтва і вміє їх створювати – це творча
особистість.
Ду�аю, що філософи мали рацію, коли казали, що сенс життя – це розвиток, а
творчість – це неймовірне, безмежне поле діяльності саме для розвитку.
Працюю та розвиваюсь у багатьох напрямках мистецтва: бісероплетіння,
в’язання, м’яка іг�ашка, випилювання лобзиком, пап’є маше, пейп арт, деку�аж,
та найулюбленіша моя тех�іка – асамбляж. Саме в цій тех�іці представляю
свої роботи. Моє життєве кредо – сворюю красу своїми ру�ами та ділюсь
нею з усім світом!
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ДЗ "Південноу�раїнський національний педагогічний у�іверситет імені
К.Д. Ушинського", х�дожньо-г�афічний факультет м. Одеса.
Володарка Міні Гран-Прі, г�удень 2020.

Лау�еат та дипломант міжнародних та всеу�раїнських виставок і
конку�сів, у�асниця понад 15 колективних виставок та 2 персональних.
Створила та реалізує міський проект «Одеські Коти» (серія скульпту�
котів, яка об’єднана певною концепцією).
На сьогодні встановлено 14 скульпту�. Є ту�истичні маршру�и,
мобільні додатки з маршру�ами та квестами (WalQlike, "Прог�лки по
Одессе", Travell fellow). Проект триває!

“Фріда Кало” - творчий колектив

“Одеські Коти”. Міський проект

Серія “Котооб’єм”

Серія “Овоїд”
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Позашкільний навчальний заклад «Міський Палац дитячої та юнацької
творчості» м. Запоріжжя

а

Мої вітання! Я Катерина Чернишенко, народилася і живу у місті
Запоріжжя. Мені дуже подобається малювати, і я хочу пов"язати життя з
цим захопленням. Захоплення малюванням та творчістю мені допомагає
розвивати мій педагог з г��тка образотворчого та декоративного
мистецтва Мінченко Ганна Костянтинівна. Наш г��ток працює на філіалі
Позашкільного навчального закладу "Міського Палацу дитячої та юнацької
творчості". Я вмію створювати роботи у різних тех�іках.
Останнім часом мені подобається переглядати твори великих митців
й дізнаватися цікавинки з їх�ьої біог�афії. Я прочла історію життя Пабло
Пікассо, розглянула його картини - мені дуже захотілося створити щось
подібне його роботам та прийняти у�асть у конку�сі

“Картина з
пластиліну”

“Зіркова ніч”
(за Ван
Гогом)

“Катерина”

“Дельфін”

Кавовий живопис
“Сова”

“Зу�иніться доки не
пізно”

Б єл оус Га н н а
КЗСМО "ДХШ ім. І. Г. Першудчева" КМР, м. Кам'янське
Володарка Гран-Прі, г�удень 2020.

Бєлоус Ганна, 14 років.
Уроженка м. Кам'янське Дніпропетровської обл.
Навчається у х�дожній школі ім. І. Г. Першудчева, викладач
Харітонова О. М. Дуже талановита, творча і відповідальна
у�ениця. Володарка Гран Прі конку�су "Діалог� з старими
майстрами - Поль Гоген, Фріда Кало.

“Місто мрії”,
папір, г�аш,
40х60 см

По мотивам
роботи поля
Гогена - “Мій
Гоген”, колаж,
папір, 60х80 см

“Українські
вечорниці”,
папір, г�аш,
40х60 см

“Свято-Миколаївський собор
м. Кам’янського”, папір, г�аш, 40х60 см

“Мрії про
подорожі”,
г�афічна
тех�іка,
маркер,
кольорові
олівці, 40х60 см

“Декоративний пейзаж”, папір, г�аш, 40х60 см
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х�дожня школа ім. М. Г. Лисенка м.Су�и.
Володарка Міні Гран-Прі, г�удень 2020.

... Після прочитання книг, сідала за парту та малювала персонажів.
Паралельно з цим навчилася писати, і першим, що я самостійно записала
бу� римований рядок про ялинку й зайчика. Тоді я посту�ово почала писати
коротенькі віршики. Малюванню навчалась у студії «Світ фарб». Перший
рік бу� для мене лиш знайомством з мистецтвом, але вже дру��й та
третій дали мені розу�іння того, що я обов’язково хотіла б пов’язати своє
життя з малюванням. У 7 класі, наша шкільна вчителька помітила мої
малюнки, і створила мою персональну виставку у школі. Зараз навчаюсь у
х�дожній школі ім. Лисенка. На разі написала дві книг�: «Дзеркало вчинків»
та «Дар сімох».

“Зимове
чудо”

“Боротьба за ду�у”

“Приреченість”

“Бу�хливе море”
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Дитяча х�дожня школа ім.М.Г.Лисенка м. Су�и
Володарка Гран-Прі, г�удень 2020.

Привіт, мене звати Саша, мені 15 років. Малювати я почала ще в
дитинстві разом зі своїми дідусем, трох� пізніше я посту�ила до
х�дожньої школи і навчалася у Аполлонової Лариси Павлівни перші два
роки. У третьому класі нашим вчителем стала Антошкіна Тетяна
Володимирівна. Вона неперевершений вчитель, саме завдяки їй я мала
змог� приймати у�асть у цьому конку�сі. Творчiсть для мене i
можливiсть виразити свiй вну�рiшнiй свiт, i натх�ення, хоч іноді це і
бу�ає складно.
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Тернопільський ліцей № 21 спеціалізована мистецька школа ім. І. Герети

Я Руслан Галу�ка, мені 14 років.
Навчаюся у 8 класі, на образотворчому відділі Тернопільського ліцею
№21–СМШ ім. І. Герети. Завдяки вчителям і моїй наполегливості,
мені вдалось досяг�и деяких успіхів, я є переможцем багатьох
творчих конку�сів, а у цьому році я став стипендіантом міського
голови м. Тернополя у галузі образотворчого мистецтва.
Вважаю, що мистецтво потрібно популяризу�ати, зробити його
досту�ним і зрозу�ілим якнайбільшій кількості людей.

“Медуза”
“Серце Фріди”

“Повітруля”

“Орлеанська Діва”

“Дари рідної землі”

“Ольга”

С вя т и н а Я р и н а

Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського р-ну м.Київ

Мене звати Ярина. Мені майже 12 років. Я люблю танцювати і
співати, але найбільше моє захоплення – це малювання. Коли до мене
приходить натх�ення чи позитивні емоції, то кожну вільну х�илину
я малюю. Навіть коли переглядаю якесь відео чи аніме (до речі дуже
люблю і є великою шану�альницею). Своє майбу�нє також пов’язу� з
творчою діяльністю. Я хочу бу�и дизайнеркою або х�дожницею.

ва Лейла
Ра г і м о
КЗ "Харківський палац дитячої та юнацької творчості" м. Харків
Володарка Міні Гран-Прі, г�удень 2020.

Малюю з 5 років, займаюсь в студії х�дожнього розпису тканин
“Акварель”, також мені подобається плавання та катання на
ковзанах!
Малювати дуже подобається г�ашшю тварин та пейзажі!
Учасниця багатьох Всеу�раінських та міських виставок.

Lorem ipsum

www.artantre.eu
fest.centr@gmail.com
+38 050 105 15 55

